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Èxit en la segona edició de la Cursa de la 
Dona, solidària amb els malalts de càncer

La segona edició de la Cursa de la Dona de Ripoll ha continuat demostrant que la cara més solidària de la nostra so-
cietat és molt gran. Ho ha fet gràcies a les 577 persones que van apuntar-se a la iniciativa i que, per tant, van fer una 
aportació econòmica per millorar les condicions de les persones amb càncer i les seves famílies que hi ha a la comarca 
del Ripollès. La Fundació Oncolliga, entitat a la qual anaven dirigits els donatius, s’ha compromès un any més a destinar 
els fons  aquesta causa. Des de l’organització de la cursa, formada per l’Ajuntament, Oncolliga Ripoll, Emprenedona i la 
Fundació MAP, es vol agrair immensament la gran participació.
El diumenge 25 de setembre, la plaça del Monestir es va tenyir de taronja (el color de la samarreta d’aquest any) i a les 
10.30 h un munt de gent va començar l’itinerari de 5 quilòmetres. Va ser una cursa no competitiva, hi havia qui la feia 
corrent i qui la feia caminant, amb un circuit inclusiu. No hi va haver premis, però sí obsequis al participant de més edat 
i a la més petitona, que a més resultaven ser de la mateixa família: en Ramon Cunill, de 93 anys, i la seva besnéta, Íria 
Martin, d’un mes i mig. 
Cal donar les gràcies també a tots els establiments, serveis, empreses i particulars que van fer donacions pel sorteig 
posterior a la cursa, a Can Costa per l’aparador i a SOMASRSA per la font d’aigua. Gràcies als qui vau participar en 
les sessions prèvies d’entrenament i a la posterior de zumba, amb la qual acabava el matí. I agrair també a qui va fer 
possible l’itinerari: Policia Local, Creu Roja i Protecció Civil. Entre tots i totes hem donat continuïtat a una iniciativa que 
va sorgir l’any passat i que sembla que tindrà molt futur. L’any vinent més i millor! 
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El 20 d’agost es va disputar el 69è Gran Premi Ripoll i 28è 
Memorial Fermí Pujol, una prova coneguda com la Clàs-
sica Ripoll-Vallter, amb una inscripció de 192 corredors i 
corredores de diverses categories, des de Júnior a Màster 
60. Amb una meteorologia adient, es va donar el tret de 
sortida des de la plaça de l’Ajuntament, amb el Monestir de 
fons, i els 50 quilòmetres de recorregut van tornar a mos-
trar els millors escaladors del moment. El final era l’estació 
d’esquí de Vallter 2000 (Setcases), on l’australià Daniel Jo-
seph Bonello (Equipo Oleka) va aconseguir la victòria en 
solitari, seguit a 48 segons pel vigent campió català de ruta, 
el sub23 David Domínguez (Eolo-Kometa), i a 1:25 del seu 
company d’equip Tristan Cardew. A 1.44 i en quarta posició 
global quedava el júnior Adrià Franquesa (UCV Team Bi-
kesports-Ford Nicolás).
Pel que fa a les fèmines, victòria per segon any consecutiu 
per a la professional australiana resident a Girona Brodie 
Chapman (FDJ-SUEZ-Futuroscope), superant en 1:43 a 
la francesa Leonie Laubig i a la vigent campiona catalana 
Emma Ortiz (Grouope Abadie-CC Le Boulou).
Va ser una gran jornada de ciclisme amb Ripoll com a epi-
centre!

La clàssica Ripoll-Vallter de ciclisme arriba 
a la 69a edició, amb el Gran Premi Ripoll

Els dies 9, 10 i 11 de setembre es va dur a terme la cinquena edició del torneig de futbol femení “Catalunya Girls Cup” i en-
guany Ripoll ha estat una de les seves seus, juntament amb Torelló, Sant Quirze de Besora, Montesquiu i Sant Vicenç de 
Torelló. Aquesta competició organitzada per l’Associació Torelló Cup comptava amb equips de molt renom com el Barça, el 
Real Madrid, l’Olympique de Lió, l’Espanyol, el Girona o l’Athletic Club, entre d’altres, en les categories de sub13 (futbol 7) i 
sub18 (futbol 11). Ripoll va ser la seu de la final de futbol 7, en la qual el Club Atlético Osasuna es va imposar a la tanda de 
penals al Lió. En la categoria de futbol 11, l’equip vencedor va ser el Barça. Durant dues jornades es va poder gaudir del millor 
futbol formatiu femení a la nostra vila.
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Notícies destacades

La sortida de la prova ciclista, un any més des de Ripoll

Ripoll s’estrena com una de les seus de la Catalunya 
Girls Cup, amb equips de renom del futbol femení

Un dels partits disputats al camp municipal d’esports de Ripoll El xut d’honor a càrrec de la Cirstina, del MAP Abadessenc,
amb la presència de l’alcalde i regidors de l’Ajuntament
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Notícies destacades

Torna la competició regular de les diferents lligues i amb 
elles, partits cada cap de setmana a Ripoll! Consulteu les 
xarxes socials de l’Ajuntament per conèixer quan juga l’ho-
quei, el bàsquet, el futbol o el futbol sala. Us convidem a 
animar als diferents equips!

Se celebra la 25a edició del Raid 
Hípic de Ripoll amb victòries per a 
Iris Pérez i Júlia Montagne 

El dissabte 20 d’agost es va disputar a Ripoll la 25a edi-
ció del Raid Hípic, organitzat pel Country Club Hípic del 
Ripollès. Hi van participar una vuitantena de binomis, en 
una prova que tenia el centre neuràlgic a les pistes hí-
piques municipals d’Els Pintors i que comptava amb les 
distàncies de 120 i 100 quilòmetres. En la distància més 
llarga, es va imposar Iris Pérez, mentre que en la de 100 
la guanyadora va ser la francesa Julia Montagne. L’alcal-
de Jordi Munell i el regidor d’Esports Josep Isern van ser 
presents a l’entrega de premis,

Els primers equips esportius ja han 
començat les lligues!

Rally Ripollès Clàssic, 
cinquena edició
El pròxim 8 d’octubre es disputarà el 5è Rally Ripollès 
Clàssic de regularitat amb base a Ripoll, com en les tres 
edicions anteriors. Les atractives carreteres de la comar-
ca i les del voltant fan que aquesta prova compti amb una 
nombrosa participació dels especialistes catalans. Sens 
dubte, serà de nou un dia en el qual la plaça del Monestir 
lluirà amb la presència de les joies automobilístiques del 
passat.

Pròxims esdeveniments
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Dalia Santiago guanya el Grand Prix

La Dalia Santiago, del gimnàs Lee Young de Ripoll, ha guan-
yat aquest setembre el campionat del Grand Prix de París, 
imposant-se a la final de K44 +65 kg a la uzbeka Guljonoy 
Naimova, campiona paralímpica a Tòquio. Enhorabona!
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El Ral·li de la Llana torna a escollir Ripoll i 
el Ripollès en la seva XXIII edició

El 17 de setembre es va respirar ambient de ral·li durant tot el dia a Ripoll, amb la disputa del XXIII Ral·li de la Llana. 
Per segon any consecutiu, el Motor Club Sabadell ha volgut dur-lo a terme al Ripollès, amb la nostra vila com a punt 
neuràlgic. Des de les 9 h del matí, la plaça del Monestir va acollir la sortida de tots els cotxes, i al vespre també anaven 
arribant fins al mateix punt. La Devesa del Pla era l’emplaçament escollit per ubicar-hi el parc d’assistència i hi va haver 
ambient de motor durant tota la jornada. Les carreteres de la comarca, sempre molt atractives per als pilots, van ser 
l’escenari dels trams cronometrats. En concret, aquests se situaven a la zona de Coll de Merolla, Aplens i Santigosa. 
L’església de Sant Pere acollia, ja al vespre, l’entrega de premis. Albert Orriols i Christian Gómez van ser els campions 
absoluts de la prova, amb el seu Skod Fabia R5. Es van imposar per davant de la parella formada per Richard Genescà 
i Fabrice Nambruyde. El tercer calaix del podi va ser per José Luis Garcia i Jordi Forcada. Els vencedors de la categoria 
de Regularitat van ser Carles Miró i Ivan Matavacas amb un Porsche 911 SC, mentre que l’or en Regularitat Sport va ser 
pel doblet format per Lluís Moreno i Isidre Noguera amb el BMV 320i. En total hi van prendre part més de 100 vehicles. 
Es tracta d’un ral·li amb més de 50 anys d’història i amb una gran importància dins el calendari.


